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Na noite de 28 de abril de 
2022, a empresa Aqüilla, reu-
niu amigos, funcionários, par-
ceiros e síndicos em sua fi lial 
do Morumbi, para comemorar 
mais um ano de sucesso, com 
direito a bolo e espumante, 
afi nal, depois de tanto tempo 
sem que as pessoas pudes-
sem estar próximas, devido a 
pandemia, a empresa que se 
manteve de pé, celebra suas 
conquistas e reconhecimento 
internacional.

        ECONOMIA - PÁG 6               BRASIL - PÁG 4

Santo André investe 
em inclusão digital 

com uso de tablets em 
sala de aula

FOLHA GERAL ABC - PÁG 5
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Saúde alerta para 
acidentes que causam 

queimaduras
em festas juninas
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Cotação do Bitcoin 
cai para abaixo de 

US$ 20 mil
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Grande da Serra.

O projeto de empreendedorismo x inclusão da empresa 
Aqüilla é sucesso com reconhecimento pela ONU

“Cada um de vocês que 
aqui está, fora convidado 
com muita estima. Temos 
os funcionários desde a 
fundação da empresa e 
reconheço que a Aqüilla 
não existiria sem vocês, 
que realmente fazem a di-
ferença no lar dos nossos 
clientes, vocês são nossos 
“PONTINHOS ROSA” se 
destacando nas alturas! Se 
fazem presentes também 
clientes e parceiros que 
estiveram conosco desde 
o início, vocês que acre-
ditaram na nossa missão. 

Deixo aqui o meu muito 
obrigada! Nos reunimos 
hoje para celebrar mais 
um ano de vida da Aqüilla 
e também, o reconheci-
mento da ONU. Esse es-
mero reconhecimento, 
nos traz credibilidade e 
a oportunidade de cres-
cimento internacional” 
, ressaltou a empresária.

Maria Eduarda Rosini, 
diz ter planos para a pri-
meira fi lial internacional 
em Boston/USA no ano 
de 2023, porém, um con-

vite inesperado de um in-
vestidor para uma viagem 
ainda em 2022 a Paris na 
França, talvez a faça alte-
rar esse planejamento.

Na noite de 28 de abril de 
2022, a empresa Aqüilla, 
reuniu amigos, funcioná-
rios, parceiros e síndicos 
em sua fi lial do Morum-
bi, para comemorar mais 
um ano de sucesso, com 
direito a bolo e espuman-
te, afi nal, depois de tanto 
tempo sem que as pessoas 
pudessem estar próximas, 

FinalizaçãoFinalização

CNPJ: 61.533.949/0001-41
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       Foto: Agência KRAZ

devido a pandemia, a em-
presa que se manteve de 
pé, celebra suas conquistas 
e reconhecimento interna-
cional.

A Aqüilla quer fazer a di-
ferença na vida das pesso-
as, na igualdade de gêne-
ro, na economia do país, 
promovendo oportuni-
dades para as pessoas in-
gressarem no mercado de 
trabalho, reduzindo assim 
a taxa de marginalidade e 
desigualdade social.

Na oportunidade, con-
versamos com alguns 
funcionários: Rayane, 
Nascimento e Erick.

A história da Rayane (21 
anos) é de muita coragem 
e determinação. Ela que 
estava desempregada há 
algum tempo, se candida-
tou para essa vaga acei-
tando o desafi o de fazer 
parte da mudança nesse 
nicho tão masculinizado 

pela própria sociedade. Se 
diz satisfeita e prevê um 
crescimento em sua car-
reira, com a esperança em 
até internacionalizá-la.

Nascimento tem 23 anos, 
começou na Aqüilla como 
ajudante e teve a oportu-
nidade de fazer cursos e 
especializações para su-
bir de cargo. Segundo ele, 
trabalhar nesta empresa é 
motivo de grande felicida-
de e satisfação.

Erick (27 anos), é o fun-
cionário mais antigo da 
Aqüilla. Ele que esteve na 
fundação da empresa, diz 
ter adquirido muita expe-
riência nesse decorrer. O 
especialista em fachada 
predial, passou por todas 
as etapas e hoje ocupa o 
cargo de supervisor de 
obras.
EVENTO
Segundo, os sócios Ra-
phael Davoglio e Adria-
no Santos Alleviare, ser 
rosa, chamou a atenção! 

“Como clientes, acredi-
tamos que a Aqüilla foi a 
melhor escolha. Buscamos 
empresas que atendam a 
nossa necessidade e nos 
ofereça um diferencial. 
O trabalho da empresa, 
agrega na sociedade com 
a questão da igualdade de 
gêneros, impactando dire-
tamente na economia do 
país. Lidamos com a ges-
tão de pessoas e não nos 
importa a cor, raça, nacio-
nalidade ou opção sexual, 
o que importa realmente, 
é a execução do serviço 
e isso eles nos entregam  
com excelência!”

Fernanda Santana e An-
tônio Fernandes do Clube 
Atlético Paulistano mar-
caram presença e disseram 
que o diferencial que cha-
mou a atenção na contra-
tação, não foi somente a 
questão de preço e sim o 
retorno da inclusão. 
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Entre os amigos, Vanessa 
Marinaro e Manoel Júnior, 
que acompanharam o de-
senvolvimento e o cresci-
mento de Maria Eduarda, 
disseram que existe um 
antes e um depois dessa 
mulher incrível, da meni-
na tímida e com medo de 
falar em público a mulher 
ousada e determinada que 
teve o sonho, o desejo ar-
dente, muita persistência 
e resistência para chegar 
até aqui.

Todo sucesso vem acom-
panhado de pessoas pró-
ximas, fundamentalmente 
importantes, uma delas é a 
mãe dona Lenice Santana 

que é o coração que aco-
lhe e cuida dessa empresá-
ria, mãe, esposa e fi lha.

“Não é fácil o fardo que 
ela carrega, muitas vezes 
não consigo vê-la sair ou 
chegar do trabalho, já 
dormiu no escritório, via-
ja, não se alimenta direi-
to, então, o que ela está 
colhendo é parte de todo 
esse esforço!”

Trazer a fi gura feminina 
para um trabalho conside-
rado totalmente masculi-
no, fez a Aqüilla quebrar 
barreiras e inovar dentro 
do mercado econômico, 
abrindo portas e jogando 

para escanteio a fi gura 
ultrapassada que existia 
culturalmente existe no 
Brasil.

Para Maria Eduarda Rosi-
ni, fazer as pessoas terem 
uma nova visão neste tipo 
de negócio, por mais desa-
fi ador que seja, ampliou a 
bagagem da empresa.

“Mulheres limpando fa-
chada de edifícios nunca 
se viu em São Paulo ou 
fora do Estado, mas a 
Aquilla veio com essa ino-
vação e determinação”, 
ressaltou a empresária e 
ainda completou: 

Essa postura disrupti-
va contribui para que a 
economia do país cres-
ça, ofertando desta ma-
neira oportunidade para 
pessoas capacitadas e 
no momento fora do 
mercado de trabalho.

A Aqüilla emprega mu-
lheres e profissionais do 
público LGBTQIAP+ 
com apoio da ONU 
Brasil (Programa de In-
clusão – agenda 2030 – 
ODS) para desempenhar 
todos os serviços que 
oferecemos sem distin-
ções ou discriminações
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@grupoaquilla
grupoaquilla.com

(11) 2374-7747
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Saúde alerta para acidentes que 
causam queimaduras em festas juninas

Foto: Reprodução

O Ministério da Saúde 
divulgou alerta com re-
comendações e cuidados 
para evitar acidentes que 
possam causar queima-
duras durante as tradicio-
nais festas juninas, muito 
populares em todo o país. 
A atenção deve ser espe-
cial em ambientes em que 
podem ser frequentes as 
queimaduras por líquidos 
quentes, chamas de fo-
gueira e fogos de artifício.

Entre janeiro e abril deste 
ano, já foram registrados 
3.540 procedimentos hos-
pitalares e 32.631 atendi-
mentos ambulatoriais por 

causa de queimaduras no 
Brasil.

Segundo o ministério, em 
junho, é comum aumenta-
rem os casos, e a preva-
lência é de queimaduras 
de segundo grau, com 
destaque para as lesões 
dos membros superiores 
(mãos e braços), tronco e 
cabeça.

De acordo com a Organi-
zação Mundial de Saúde 
(OMS), cerca de 180 mil 
pessoas morrem por ano 
em consequência de quei-
maduras, que são a quinta 
causa mais comum de le-

sões não fatais na infância. 
As queimaduras não fatais 
podem causar hospitaliza-
ção prolongada, desfi gura-
ção e incapacidade, muitas 
vezes resultando em cica-
trizes e rejeição.

Ao todo, 48 estabeleci-
mentos são habilitados 
pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS) como centros 
de referência na assistên-
cia a queimados, além da 
oferta de procedimentos, 
medicamentos, órteses, 
próteses, materiais espe-
ciais e exames necessários 
para atender às vítimas.

Primeiros socorros
De acordo com o Minis-
tério da Saúde, em casos 
de queimadura, o paciente 
deve colocar, de imediato, 
a parte queimada debai-
xo da água corrente fria, 
com jato suave, por apro-
ximadamente dez minutos. 
Compressas úmidas e frias 
também são indicadas.

Se houver poeira ou inse-
tos no local, mantenha a 
queimadura coberta com 
pano limpo e úmido. No 
caso de queimaduras em 
grandes extensões do cor-
po por substâncias quími-
cas ou eletricidade, a pes-

soa necessita de cuidados 
médicos imediatos.

É importante nunca tocar a 
queimadura com as mãos; 
nem furar bolhas; tentar 
descolar tecidos grudados 
na pele queimada, ou re-
tirar corpos estranhos ou 
graxa do local queimado. 

Não se pode colocar man-
teiga, pó de café, creme 
dental ou qualquer outra 
substância sobre a quei-
madura. O Ministério da 
Saúde lembra que somen-
te o profi ssional de saúde 
sabe o que deve ser apli-
cado sobre o local afetado.

Nas festas, é preciso tam-
bém ter atenção ao mani-
pular bebidas e alimentos 
com altas temperaturas e 
evitar brincadeiras perto 
de fogueiras para prevenir 
queimaduras por chamas e 
problemas nas vias aéreas, 
pela inalação de fumaça.

É importante ainda ter cui-
dado ao usar produtos in-
fl amáveis, como o álcool 
70% (na forma líquida ou 
em gel), e não manipular 
o produto perto do fogo, 
mantendo-o longe do al-
cance das crianças.

por Agência Brasil

         Foto: Reprodução

Varíola dos macacos: OMS anuncia 
resposta unifi cada contra doença

A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) comunicou 
hoje que vai suprimir de 
suas estatísticas a distin-
ção entre países endêmicos 
e não endêmicos quanto 
ao vírus monkeypox, co-
nhecido como varíola dos 
macacos. Segundo a orga-
nização, a medida pretende 
facilitar uma resposta unifi -
cada ao vírus.

“Estamos eliminando a

distinção entre países 
endêmicos e não endêmi-
cos, informando sobre os 
países juntos sempre que 
for possível, para refl etir 
a resposta unifi cada ne-
cessária”, diz o comu-
nicado divulgado neste 
sábado no site da OMS.

Antes de a doença se 
espalhar por diversos 
países, a varíola dos ma-
cacos era considerada 

endêmica (que circula o 
ano todo em um país, com 
volume esperado de ca-
sos e óbitos) em países da 
África Central e da África 
Ocidental. Mas nos últi-
mos meses houve relatos 
da doença em diversos ou-
tros países não endêmicos, 
especialmente na Europa, 
que já responde por 84% 
dos casos notifi cados, se-
gundo a OMS. Somente 
neste ano, entre os dias 

1º de janeiro e 15 de junho, 
disse o órgão, 2.103 casos 
confi rmados da varíola do 
macaco foram relatados 
em 42 países, assim como 
um caso provável e uma 
morte. A OMS, no entanto, 
considera que o número de 
casos seja ainda maior. “É 
provável que o número real 
de casos permaneça subes-
timado.”

por Agência Brasil

         Foto: Reprodução
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Santo André investe em inclusão digital 
com uso de tablets em sala de aula

Foto: Divulgação

Foto: PMSA

O uso de tablets durante 
as aulas da rede munici-
pal de ensino reforça o 
investimento da Educação 
de Santo André em tecno-
logia. A inclusão digital 
garante a alunos e profes-
sores o acesso aos conte-
údos pedagógicos de for-
ma rápida e efi ciente. Na 
Emeief Cidade Takasaki, 
no Jardim Alzira Franco, 
por exemplo, os dispositi-
vos móveis serviram como 
apoio nos estudos prepara-
tórios para a prova da OBA 
(Olimpíada Brasileira de 
Astronomia).

Durante as aulas, a escola 

incentiva o uso de aplica-
tivos disponíveis nos apa-
relhos, como o Stellarium 
e Solar System Scope, 
que auxiliam os alunos no 
processo de exploração e 
construção de ideias com 
base no sistema solar. 

Para a aluna Emmanuely 
Silva, de 9 anos, a inte-
ração com o tablet trouxe 
experiências positivas. 
“Estou aprendendo ainda 
mais sobre os planetas, 
curiosidades e o que tem 
dentro de cada um deles”, 
destaca. 

As aulas com os tablets 

duram cerca de uma hora, 
mas a unidade de ensino 
estimula que os alunos 
utilizem os aplicativos e 
estudem os temas tam-
bém em casa. “Com os 
aplicativos aprendemos e 
nos divertimos ao mesmo 
tempo”, completa o aluno 
Maderson Alves dos San-
tos, de 8 anos. 

O aplicativo Stellarium 
apresenta o céu em três di-
mensões como se estives-
se sendo visto a olho nu, 
com binóculos ou teles-
cópio. Já o Solar System 
Scope traz uma maneira 
divertida de explorar.

Sesc São Caetano retoma projeto de corrida com 
5°edição do “Pelas Ruas de São Caetano”

Com a fi nalidade de co-
nhecer e observar pontos 
e locais da cidade por uma 
outra ótica, o Sesc São Ca-
etano promove de 20 a 24 
de junho, a 5° edição da 
corrida pedestre recreativa 
“Pelas Ruas de São Caeta-
no”.  Assim como nas edi-
ções anteriores, o objetivo 
é trazer a corrida para além 
do exercício físico, lançan-
do um olhar diferenciado 
na cidade durante a prática 
em seus pontos culturais e 
históricos. Neste ano, os 

percursos acontecem pelo 
bairro Santa Maria, com 
distância de 7,5 quilôme-
tros e intensidade modera-
da. Além da caminhada e 
da corrida, o projeto conta 
com uma ofi cina de custo-
mização de camisetas para 
a elaboração do uniforme, 
uma ofi cina de avaliação 
física com testes relevan-
tes para a preparação da 
corrida e da caminhada 
e uma palestra sobre ali-
mentação. Indicada para 
maiores de 16 anos e 

praticantes de atividades 
físicas regulares, as inscri-
ções são abertas ao públi-
co geral e realizadas pelo 
portal SescSP.

Além disso, durante a se-
mana de 20 a 23 de junho, 
ocorrerão em diversos 
horários, aulas especiais 
de 30 minutos com educa-
dores do Sesc, que desen-
volverão atividades que 
visam uma boa e segura 
prática de corrida e cami-
nhada.

A abertura das atividades, 
no dia 20 às 19h, será com 
a ofi cina de customização 
de camisetas, onde soltar a 
criatividade será essencial 
para a confecção do uni-
forme da corrida. 

Dia 21, também às 19h, 
a nutricionista, Dra. Ca-
rolina Oliboni, fará uma 
palestra para os atletas 
sobre o tema, “Preparan-
do a alimentação: Cadê a 
proteína?”          Foto: Reprodução

Policial é baleado durante assalto em
São Bernardo, e bandido morre

Um policial militar foi 
baleado durante tentati-
va de assalto quando saía 
de casa, no bairro Assun-
ção, em São Bernardo do 
Campo, no ABC paulista, 
na tarde de domingo O 
ido também foi atingido e 
morreu no local.

O policial, que se encon-
trava de folga, estava sain-
do de casa com sua fi lha 
pequena e a esposa quando 

foi surpreendido por um 
homem, que anunciou o 
assalto.

Quando o suspeito foi re-
vistar a vítima, a fi m de rou-
bá-la, percebeu que ele era 
policial e atirou. O agente 
conseguiu sacar a arma a 
tempo e também disparou 
contra o assaltante. Houve 
uma troca de tiros, e os dois 
foram baleados.

O policial foi atingido 
com dois disparos, um na 
virilha e o outro no pé, e 
levado para um pronto-so-
corro da região. Ele não 
corre risco de morte.

O assantante teve o óbi-
to constatado pelo Samu 
(Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência) ainda 
no endereço.

          Foto: Reprodução
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Compras públicas podem 
ser realizadas 100% por aplicativo

Os empreendedores de 
todo o país já podem par-
ticipar, por meio do celular 
ou do tablet, de compras 
do governo federal que não 
exigem licitação. O aplica-
tivo Compras.gov.br per-
mite que todo o processo 
de compra na modalidade 
dispensa de licitação ocorra 
100% de forma digital em 
dispositivos móveis.

Em maio, o aplicativo co-
meçou a receber cadastros 
dos empreendedores. Na 
semana passada, o sistema 
registrou os primeiros ven-
cedores que fi zeram o pro-
cesso de compra pública 
totalmente pela ferramenta.

Segundo o Ministério da 
Economia, que desen-
volveu o aplicativo em 
conjunto com o Serviço 
Brasileiro de Apoio às Mi-
cro e Pequenas Empresas 

 (Sebrae), a ferramenta foi 
baixada 150 mil vezes e o 
sistema registrou mais de 
3,4 mil interações de for-
necedores de todo o país.

A partir do segundo se-
mestre, o aplicativo terá 
as funcionalidades am-
pliadas. A ferramenta pas-
sará a permitir a participa-
ção do empreendedor na 
etapa de lances na modali-
dade Dispensa Eletrônica.

Criada pela Nova Lei de 
Licitações e Contratos, de 
2021, a Dispensa Eletrô-
nica permite contratações 
diretas (sem licitação) de 
pequeno valor. São defi -
nidas como contratações 
de pequeno valor as tran-
sações de até R$ 17,6 mil 
para compras e serviços 
e de até R$ 33 mil para 
obras e serviços de enge-
nharia.

Procedimentos
De acordo com o Minis-
tério da Economia, o apli-
cativo pretende facilitar o 
acesso de pequenos negó-
cios e de pessoas físicas às 
compras públicas. Os in-
teressados em vender para 
o Poder Público precisam 
executar somente três pas-
sos para se credenciarem 
no Sistema de Compras do 
Governo Federal.

baixar o aplicativo, dispo-
nível para os sistemas An-
droid e iOS. Em seguida, 
o fornecedor deve entrar o 
com login do Portal Gov.br 
(portal de serviços públi-
cos do governo federal) e 
inserir o Cadastro Nacional 
da Pessoa Jurídica (CNPJ) 
ou o Cadastro de Pessoa 
Física (CPF). Após o cre-
denciamento, o empreen-
dedor está apto a participar 
de qualquer processo de 

compra pública com dis-
pensa de licitação.

O aplicativo 
informa diaria-
mente as opor-
tunidades dis-

poníveis. Quem 
participar de um 
certame passará 
a receber todas 
as notifi cações 
relativas à con-
corrência, como 
avisos, esclare-

cimentos, homo-
logação de item 
e convocação, 
entre outras.         Foto: Reprodução

Cotação do Bitcoin cai para abaixo de US$ 20 mil

         Foto: Reprodução

O Bitcoin caiu para abai-
xo de 20 mil dólares neste 
sábado (18), patamar mais 
baixo em 18 meses, esten-
dendo sua queda, à me-
dida em que investidores 
mostram nervosismo pelos 
problemas cada vez maio-
res da indústria e com a re-
tração geral de ativos mais 
arriscados continuando.

O setor de moedas digitais 
levou um golpe esta se-
mana, após a empresa de 
empréstimos de criptomo-
edas Celsius congelar sa-
ques e transferências entre 
contas, enquanto algumas 
empresas de cripto demi-
tiram funcionários e houve 
relatos de que um hedge 
fund (fundos fl exíveis que 
buscam proteção de inves-
timentos) de criptomoedas 
havia tido problemas.

Isso acontece paralelamen-

te a uma queda nas ações, 
com papéis norte-ameri-
canos passando pela sua 
maior baixa semanal em 
porcentagem em dois 
anos, com temores dire-
cionados ao crescimento 
das taxas de juro e uma 
possibilidade cada vez 
maior de recessão.

O Bitcoin, maior cripto-
moeda do mundo, teve 
uma última queda de 
7,3%, para US$ 19,085, 
tendo chegado anterior-
mente a US$ 18,732 dó-
lares, seu patamar mais 
baixo desde dezembro de 
2020.

A cripomoeda caiu 59% 
este ano, e a sua principal 
rival, a ether, apoiada pela 
Ethereum, caiu 73%. Em 
2021, o Bitcoin atingiu 
um pico de US$ 68 mil 
dólares.

“Baixar de US$ 20 
mil dólares mostra 
que a confi ança na 
indústria cripto en-
trou em colapso e 
que você está ven-
do as tensões mais 
recentes”, disse 
Edward Moya, 
analista de merca-
do sênior da Oan-
da, neste sábado. 
“Há muitas moe-
das e transações 
cripto que estão sob 
tremenda pressão 
fi nanceira, devido 
aos custos de em-
préstimos”.

Valor é o menor desde dezembro de 2020
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Carlinhos Maia anuncia mudança 
para São Paulo após sofrer assalto

familiares que não forem 
convidados, Carlinhos dis-
se não estar disposto a se 
afastar de todo mundo.

Ele ainda avisou que já 
estava, há muito tempo, 
dividindo seu tempo entre 
São Paulo e Maceió e que 
só confi rmou a informação 
para os fãs.

“Vou continuar vindo para 
cá, meus pais moram aqui, 
a casa da Barra vai conti-
nuar acontecendo sempre, 
a Vila vai continuar acon-
tecendo. Só minha vida 
que vai mudar um pouco e 
vocês vão comigo na baga-
gem”, contou.

Além disso, Carlinhos 
aproveitou para negar 
os rumores de que ele 
venderia o apartamen-
to em que aconteceu 
o crime. Ele disse que 
o local continua sen-
do um sonho para ele: 
“Estão mudando tudo 
por lá, portas blinda-
das. Infelizmente toda 
minha equipe de lá não 
está mais comigo, mui-
ta coisa mudou. É isso, 
nova etapa”, encerrou.

Quase um mês após ban-
didos invadirem o aparta-
mento em que morava no 
Nordeste, Carlinhos Maia 
disse que vai se mudar para 
São Paulo. O humorista 
anunciou neste domingo 
(19), nos stories do Insta-
gram, que já está de malas 
prontas e que, apesar disso, 
vai continuar visitando a 
cidade de origem, Maceió, 
em Alagoas.

“Vamos morar em São 
Paulo, mas sempre estare-
mos por aqui [Maceió]”, 
revelou aos seguidores no 
Instagram. Apesar de dizer 
que não quer mais rece-
ber visita de fãs, amigos e 

Ronald, fi lho de Ronaldo Fenômeno, sonha ser craque na música: 
‘Quero escrever minha história’

agenciado, mas quando 
deu uma leve melhorada 
encontrei na GR6 uma boa 
oportunidade para levar a 
minha carreira para uma 
nova fase. Assim que co-
mecei a olhar o repertório 
que eles tinham de músi-
cas, visualizei nessa can-
ção um remix eletrônico, 
que tivesse mais a minha 
cara”, contou.

O artista diz que a criação 
da track (faixa musical) 
contou com 100% do apoio 
dos compositores da músi-
ca original, MC Don Juan, 
MC Davi e MC GR15.

“Foi muito prazeroso fazer

esse projeto porque de fato 
teve o aval dos donos do 
hit. Consegui fazer uma 
releitura muito bacana 
e estou muito feliz dessa 
ser a primeira de muitas 
músicas que estou plane-
jando para essa nova fase 
da minha carreira. Essa 
é só a ponta do iceberg.”

O jovem fala ainda que, 
hoje, se sente totalmente 
preparado para encarar 
as responsabilidades que 
a pro� ssão de artista re-
quer. “A primeira vez que 
fui contratado, com di-
reito a cachê, para tocar 
em uma festa, eu tinha 14 
anos, estou preparado!” 

Contrariando as expecta-
tivas de milhões de fãs do 
pai, DJ Ronald, fi lho do 
craque Ronaldo Fenôme-
no e Milene Domingues, 
encontrou na música a ver-
dadeira vocação. Aos 22 
anos, o DJ se prepara para 
o primeiro lançamento au-
toral, um remix da músi-
ca Vou Com Carinho, Ela 
Quer Com Força, em par-
ceria com MC Don Juan. 
O hit estará disponível nas 
plataformas digitais a par-
tir desta terça-feira (21).

“Estou muito ansioso e 
muito feliz com o resulta-
do. Na pandemia, eu fi quei 
um tempinho sem estar

Isis Valverde arranca suspiros ao posar 
de vestido transparente em Malibu

bastante e fazendo carão de 
modelo. Ela aparece sorri-
dente nas fotos e com o 
cabelo preso. Na lengenda 
ela coloca um emoji de um 
trevo de quatro folhas.

Os cliques postados no 
Instagram deixaram os fãs 
e seguidores suspirando. A 
foto rendeu muitos comen-
tários elogiando a beleza 
de Isis “Que mulher ma-
ravilhosa”, comentou uma 
internauta. “Me faltam 
palavras para descrever”, 
afi rmou outra.

A atriz é mãe do pequeno 
Rael Valverde de três anos, 
fruto do seu antigo relacio-
namento com André Re-
sende com quem ela foi ca-
sada desde junho de 2018, 
mas infelizmente o casal 
anunciou o termino do ca-
samento  este ano de 2022.

Além de mãe e um mulhe-
rão, Isis também é uma óti-
ma pro� ssional, ela é uma 
triz brasileira que interpre-
tou diversos personagens 
emblemáticos. Seu primei-
ro papel de protagonista foi 
na re� lmagem de Ti Ti Ti.

A atriz Isis Valverde com-
partilhou em sua conta do 
Instagram neste domingo 
do dia (19) fotos da sua 
viagem em Malibu. Na 
publicação ela aparece 
com um lindíssimo vestido 
transparente bem tropical 
nas cores branco, amarelo 
e marrom e por baixo da 
transparência ela usou um 
maiô preto.

Na publicação feita no 
feed do seu Instagram a 
atriz mostra fotos do local 
e também um vídeo ao lado 
de uma amiga, dançando 

         Foto: Reprodução

         Foto: Reprodução

         Foto: Reprodução
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Prêmio Mceys Qualidade Brasil 2022 
irá premiar profi ssionais de diversas areas na 

Câmara de Vereadores em São Paulo
O Prêmio Mceys Qualida-
de Brasil nasceu em fun-
ção do reconhecimento 
daqueles que praticam o 
altruísmo e/ou ações so-
ciais.

Como de praxe, anual-
mente um tema de re-
levância e urgência na-
cional é eleito a fi m de 
destacá-lo e propagá-lo 
entre os participantes do 
evento.

– Disseminar uma cons-
ciência coletiva a respei-
to de temas anuais é uma 
forma de propiciar novos 
pontos de vistas e visões 
de mundo acerca do bem 
à nossa sociedade – afi r-
ma Manoel Henry Morei-
ra, presidente do evento, 

sobre a eleição anual de 
um tema para o evento.

No ano de 2017, o evento 
homenageou as comunida-
des indígenas e, em espe-
cial, as comunidades Qui-
lombolas e Guarani Mbya 
do Vale do Ribeira/SP. 
No ano seguinte, ou seja, 
2018, foi a vez de pautar 
“A Preservação Ambiental 
das Riqueza Naturais”. Em 
2019, o tema “Inclusão So-
cial das Pessoas com Defi -
ciência” possibilitou uma 
participação signifi cativa 
de pessoas com defi ciência 
física, visual, auditiva, in-
telectual e psicossocial.

Esse ano não poderia ser 
diferente e, seguindo a 
tradição de estimular de-

bates, discussões, melho-
rias, bem como evoluções 
no que pese ao modo de 
pensarmos e agirmos vi-
sando a construção de uma 
sociedade realmente para 
todos, a Mceys PRO junto 
da Mceys Instituto de Pro-
dução Cultural (MIPC) e 
da mesa coordenadora 
da 8° edição do Prêmio 
Mceys Qualidade Brasil 
elegeram, para o esse ano 
de 2022, o tema “Direito 
à Moradia e as Condições 
Habitacionais no Bra-

sil - A Construção de um 
Brasil Civilizado e Justo”. 

Sobre o evento:
O PMQBr é um projeto 
realizado pelo Mceys Ins-
tituto de Produção Cultu-
ral – MIPC, criado no ano 
de 2015, na cidade de São 
Paulo, com o objetivo de 
promover um momento 
de reconhecimento aos 
trabalhos sociais dos(as) 
intérpretes, autores, músi-
cos(as) e produtores que 
participavam exercendo 

suas respectivas funções 
no dia a dia de trabalho 
com a Studio Mceys Pro-
dução, se restringindo so-
mente a este ciclo artístico 
até o segundo semestre de 
2016, quando a mesa co-
ordenadora do prêmio, em 
reuniões, aprovou uma 
nova ideia adotando uma 
nova confi guração no pro-
cesso de indicados(as).

O evento foi expandido 
e passou a homenagear e 
certifi car não só o meio 

artístico pelos trabalhos 
sociais que realizam, mas 
todas as pessoas e profi s-
sionais que os envolvem 
e contribuem de alguma 
forma para com suas ativi-
dades bem sucedidas, clas-
sifi cando-as em categorias 
a serem indicados(as), 
honrando os serviços pres-
tados a nossa sociedade e 
ao nosso estado brasileiro.

Sendo assim, o perfi l do 
indicado(a) ao Premio 
Mceys Qualidade Brasil 

2022 será conveniente ao 
seu currículo de vida so-
cial, sem escolha de gê-
neros, etnias, religiões e 
classes sociais.

A indicação no site ofi cial 
do evento será avaliada e 
considerada respeitando 
os requisitos centrais e se-
cundários do tema do ano.

O selo Premio Mceys 
Qualidade Brasil 2022 é 
um reconhecimento aos 
trabalhos sociais e a qua-

de serviços prestados, con-
ferido às pessoas, profi s-
sionais, personalidades e 
empresários.

Faça sua inscrição ou in-
dicação para a 8ª edição 
do Prêmio Mceys Quali-
dade Brasil!

 https://premiomceysquali-
dadebrasil.com.br/


